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Świedziebnia: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z 

niezbędnym wyposażeniem, I etap - przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem 

Numer ogłoszenia: 354366 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Świedziebnia , Świedziebnia 92A, 87-335 

Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4938460, faks 056 4938429. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiedziebnia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem, I etap - przebudowa parteru i 

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świedziebni 

wraz z niezbędnym wyposażeniem (działka nr 281/6, 281/5 obręb Świedziebnia, gm. 

Świedziebnia, powiat brodnicki) poprzez dobudowanie oddziałów przedszkolnych do 

istniejącego, głównego budynku ww. szkoły oraz związanych z tym niżej wymienionych 

elementów zagospodarowania terenu: - ciągów komunikacyjnych takich jak: droga 

wewnętrzna, miejsca postojowe, ciągi pieszo-jezdne, place, chodniki oraz zjazdy publiczne, - 

miejsca gromadzenia odpadów stałych, - pasów żwirowych obsadzonych niskimi krzewami 

iglastymi, - ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, - barier chodnikowych oraz stojaków na 

rowery, - przyłącza wodociągowego- przyłącza kanalizacji sanitarnej, - przyłącza kanalizacji 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/


deszczowej, - przyłącza cieplnego, - wyposażenie oddziałów przedszkolnych. Ponadto należy 

wykonać przebudowę parteru pomieszczeń istniejącego budynku głównego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem szkoły, według projektu architektoniczno-budowlanego branży 

architektonicznej dla niniejszej inwestycji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ oraz z 

należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz 

zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. Meble i 

wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z parametrami i opisem zawartym w Zestawieniu 

mebli oraz wyposażenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Świedziebni 

stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 39.00.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

16.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował on 

należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 

dwie roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w 

zakresie robót budowlanych na obiektach kubaturowych, o wartości co 

najmniej 1.000.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 

w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych i dowodach 

potwierdzających należyte ich wykonanie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli będzie on dysponował 

w chwili realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadająca 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która 

jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą minimum 

2-letnie doświadczenie zawodowe. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób oraz w oświadczeniu, 

potwierdzającym że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli będzie on posiadał 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 

1.000.000,00 zł brutto oraz będzie posiadał środki finansowe lub zdolność 

kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto. Ocena spełniania 

warunku dokonana zostanie w oparciu o przedłożoną opłaconą polisę lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia oraz w oparciu o informację banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 



III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.podpisany (zaparafowany) na każdej zapisanej stronie wzór umowy, stanowiący Załącznik 

nr 3 do SIWZ, 2.kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną oraz 

zestawienie mebli i wyposażenia, stanowiące Załącznik Nr 7, 10 i 11 do SIWZ, 3.wypełniony 

formularz Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom w 

zakresie podwykonawstwa stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ 4.pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, ekonomicznych 

(odpowiednio) jeśli Wykonawca polega na czas realizacji zamówienia na zasobach innych 

podmiotów 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Gwarancja na wykonanie robót budowlanych - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty przede wszystkim w zakresie: - terminu wykonania przedmiotu 

umowy - warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest 

wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie 

umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy 

wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: a) działanie siły wyższej, b) 

warunki atmosferyczne i hydrogeologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót 

budowlanych, w tym zmiana poziomu wód gruntowych uniemożliwiająca prowadzenie robót, 

c) zmiany w dokumentacji projektowej, powodujące m.in. zmiany technologiczne wykonania 



inwestycji, konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, robót 

zaniechanych, itp. d) wykopaliska archeologiczne i procedury z tym związane, e) znaleziska 

skutkujące koniecznością wstrzymania robót, g) przedłużającą się procedurę związaną z 

udzieleniem zamówienia, np. z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę 

środków odwoławczych, h) przedłużający się, niezależny od Wykonawcy proces uzyskania 

decyzji administracyjnych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) inne okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania. - składu osobowego kadry 

wykonującej zamówienie, - zmian podwykonawcy, - zmian przepisów prawnych dotyczących 

przedmiotu zamówienia, - wysokości wynagrodzenia (np. zmiana podatku VAT, wystąpienie 

robót dodatkowych, zaniechanych, itp.). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.swiedziebnia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Świedziebnia Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 18.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Świedziebnia (Świedziebnia 92 A, 87-335 

Świedziebnia), SEKRETARIAT - pokój nr 14.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Oś Priorytetowa 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej., Działanie 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


